
 

 

  

राज्यातील महापाललकाांचे महापौर आरक्षण जाहीर 

महाराष्ट्रातील २७ महापाललकाांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत मांत्रालयात काढण्यात आली. त्यात 
सर्वसाधारण प्रर्र्ावसाठी (खुला) १६, नार्ररकाांचा मार्ास प्रर्र्ावसाठी (ओबीसी) ७, अनुसूचचत जातीांसाठी ३, 

अनुसचूतत जमातीसाठी एक असे आरक्षण काढण्यात आले. 
 

२७ पैकी १४ महापाललकाांमधील महापौरपद हे वर्वर्ध प्रर्वर्ातील महहलाांसाठी आरक्षक्षत असेल. हे आरक्षण सध्या 
तनर्डणकू प्रक्रिया सरुु असलेल्या महानर्रपाललकासाठी असून उर्वररत महानर्रपाललकाांच्या महापौर पदाची मदुत 
सांपल्यानांतर हे आरक्षण लार् ूहोणार आहे. 
 

 

 

रु्जरातच्या हदवयाांर् शेतकऱ्यास पद्मश्रीचा बहुमान 

यांदाच्या र्र्षी जे पद्म पुरस्कार जाहीर झाले त्यात फारसे नार् नसलेल्या पण चाांर्ली कामचर्री असलेल्या काही 
वयकतीांचा समारे्श असनू त्यात र्जुरातच्या बनासकाांठा जजल््य़ातील हदवयाांर् (शारीररक अक्षम) शेतकरी 
रे्नाभाई पटेल (र्य ५२) याांचा समारे्श आहे.  
 

र्जुरातमध्ये सात जणाांना पद्मश्री सन्मान लमळाला असनू त्यात पटेल याांचा समारे्श आहे. त्याांनी डालळांबाच्या 
शेतीच्या माध्यमातून शतेजलमनीचा सर्ोत्तम र्ापर केला आहे.  
 

बनासकाांठा जजल््य़ातील लखानी तालकुयातील र्ोललया खेडय़ात रे्नाभाई पटेल याांनी पोललओने अपांर् असतानाही 
शेती केली. त्याांनी शेतीच्या अनेक कायवपद्धती लशकून घेतल्या र् हठबक लसांचनाने कोरडर्ाहू जलमनीत डालळांबाचे 
पीक घेतले.  
 

त्या भार्ात पाऊसही कमी पडत आहे. त्याांच्या शेताला क्रकमान सत्तर हजार शेतकऱ्याांनी भेट हदली आहे. त्याांची 
यशोर्ाथा ही इतराांसाठी आदशव आहे. त्याांच्या या कायावमळेुच त्याांना पद्मश्री क्रकताब जाहीर झाला आहे. 
 

त्याांनी डालळांबाची रोपे महाराष्ट्रातून नेली होती र् ती २० हेकटर जारे्त लार्ली, त्यासाठी हठबक लसांचनाचा र्ापर 
केला. दोन र्र्षाांनी डालळांबे लार्ली.यातून अनेक शेतकऱ्याांना पे्ररणा लमळाली. दोन र्र्षाांत सांपूणव खेडय़ात डालळांबाची 
लार्र्ड झाली. 
 

रे्नाभाई याांना र्जुरात र् राजस्थानात अनेक पुरस्कार लमळाले आहेत. त्याांना राष्ट्रपतीांच्या हस्त ेसषृ्ट्टी सम्मान 
लमळाला होता. २०१३ मध्ये त्याांनी इांडडयन इजन्स्टटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट या सांस्थेत वयाख्यान हदले होते.  
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टेकनॉलॉजी क्षेत्रात दबदबा असणारी 'अॅपल' या कां पनीने आता बांर्ळुरुत उत्पादन प्रकल्प सरुु करण्याचा तनणवय 
घेतला आहे. अॅपलच्या तनणवयाचे कनावटक सरकारने स्र्ार्त केले असनू अॅपलमळेु राज्यात आधुतनक तांत्रज्ञान 
आणण पुरर्ठा साखळीचा वर्कास होणार आहे. जार्ततक स्पधेमध्ये भारताला याचा फायदा होईल असे कनावटक 
सरकारने म्हटले आहे. 
 

'अॅपल'च्या प्रतततनधी वप्रया बालसबु्रमण्यम (उपाध्यक्ष, आयफोन ऑपरेशन्स) आणण कें द्र सरकारच्या प्रतततनधीांनी 
राज्यातील अचधकारी आणण मांत्रयाांची भेट घेतली होती. 

 

अॅपलची प्रॉडक्स भारतात उपलब्ध असली तरी या प्रॉडक्सचे उत्पादन चीन, कोररया अशा देशाांमधल्या 
अॅपलच्या प्रॉडकशन यतुनटस ्मधून होतां.  
 

अॅपलच्या या प्रयत्नाांना भारतीय कायद्यामधल्या काही अटी जाचक ठरत आहेत. परदेशी कां पनीने भारतात 
उत्पादन सरुू केलां तर ३०% कच्चा माल देशाांतर्वत स्त्रोताांमधून घ्यार्ा यासांबांधी काही कायद्याांमध्ये तरतुदी 
आहेत.  
 

अॅपलच्या दृष्ट्टीने हा कच्चा माल म्हणजे त्याांच्या उत्पादनाांना लार्णारे भार् अस ूशकतात. हे भार् बनर्ण्याची 
सोय सध्या भारतात मोठ्या प्रमाणार्र उपलब्ध नसल्याचां अॅपलचां म्हणणां होते. यार्र काय तोडर्ा तनघाला की 
अॅपलने या अटी मान्य केल्या हे अद्याप समज ूशकलेले नाही. 
 

 

 

'नीट'साठी आता तीन प्रयत्न ग्राहय़ 

तीन क्रकां र्ा त्याहून अचधक रे्ळा कें द्रीय प्ररे्श परीक्षा हदलेल्या र्ैद्यकीयच्या पदर्ी अभ्यासिमाांच्या प्ररे्शोच्छुकाांना 
'मेडडकल कौजन्सल ऑफ इांडडया'ने (एसीआय) हदलासा हदला आहे.  
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र्ैद्यकीयसाठी कें द्रीय स्तरार्र होणाऱ्या नीट या परीक्षेकररता तीन रे्ळा कें द्रीय प्ररे्श परीक्षा (आधीची 
एआयपीएमटी, नांतरची नीट) हदलेल्या परीक्षाथीना अपात्र ठरवर्ण्यात आले होते. 
 

 मात्र हा तनयम २०१७ पासनू लार् ूकरण्यात यार्ा, असा तनणवय एमसीआयने घेतल्याने या परीक्षाथीना हदलासा 
लमळाला आहे. म्हणजेच २०१७ पासून पुढे वर्द्यार्थयाांच्या नीटच्या तीन खेपा ग्राहय़ धरल्या जाणार आहेत. 
पररणामी एक क्रकां र्ा त्याहून अचधक रे्ळा कें द्रीय प्ररे्श परीक्षा हदलेल्या सर्वच वर्द्यार्थयाांना सलर् तीन र्र्षे नीट 
देण्याची मभुा लमळाली आहे. 
 

नीट येण्याआधी एआयपीएमटी या कें द्रीय परीक्षेद्र्ारे कें द्राच्या अख्यत्यारीतील र्ैद्यकीय महावर्द्यालये, 

राज्याांच्या र्दै्यकीय महावर्द्यालयाांमधील अणखल भारतीय स्तरार्रील (ऑल इांडडया) कोटा आदी ठरार्ीक 
जार्ाांर्रील प्ररे्श होत.  
 

मात्र आता या परीक्षेची जार्ा नीटने घेतली आहे. तसेच, देशभरातील सर्वच सरकारी, खासर्ी, अलभमत र्ैद्यकीय 
पदर्ी अभ्यासिमाांकररता आता नीट हीच परीक्षा ग्राहय़ धरली जाणार आहे.  
 

 

 

शकुां तला रेल्रे् आता ब्रॉडरे्जर्र धार्णार 

वर्दभावत ब्रब्रहटश काळापासनू खासर्ी सांस्थानाच्या मालकीची आणण अनेक छोटय़ा छोटय़ा र्ार्ाांमधील लोकाांना 
सेर्ा देणारी शकुां तला रेल्रे् आता भारतीय रेल्रे्चा अवर्भाज्य घटक बनली आहे.  
 

यांदाच्या अथवसांकल्पात या रेल्रे्च्या रुळाांची रुां दी र्ाढर्ण्याचा तनणवय घेण्यात आला असनू त्यासाठी २१०० कोटी 
रुपयाांचा तनधी लार्णार आहे. २२५ क्रकमी लाांबीच्या या मार्ावर्रील रूळ रुां द झाल्यानांतर लाांबपल्ल्याच्या र्ाडय़ाही 
या मार्ावर्रून धार्णे शकय होणार आहे. 
 

शकुां तला रेल्रे् या नार्ाने ही रेल्रे् पलुर्ार्-आर्ी, मतूतवजापूर-यर्तमाळ आणण मतूतवजापूर-अचलपूर या तीन मार्ावर्र 
धार्त होती. माथेरान क्रकां र्ा दाजजवज लर् या हठकाणी धार्णाऱ्या छोटय़ा र्ाडीसारखी र्ाडी या मार्ावर्रून धार्ते. 
या २२५ क्रकलोमीटरच्या टप्पप्पयात अनेक प्रर्ाशाांना सेर्ा देणाऱ्या या रेल्रे्च्या उत्पन्नाचा काही र्ाटा अर्दी 
आत्ताआत्तापयांत ब्रब्रहटश सरकारला जात होता, असेही साांचर्तले जात होते. 
 

रे्ल्या र्र्षी भारत सरकारने या रेल्रे्चा ताबा घेत या रेल्रे्चा वर्कास करण्याच्या दृष्ट्टीने सरे्क्षण सरुू केले होते. 
ही र्ाडी नॅरोरे्ज रुळाांर्र चालत होती. त्यामळेु या मार्ावर्र छोटी र्ाडी चालणेच शकय होते.  
 

आता या मार्ावर्र ब्रॉडरे्ज रूळ टाकण्यात येणार आहेत. त्यासाठी २१०० कोटी रुपयाांची आर्श्यकता आहे. 
यांदाच्या अथवसांकल्पात या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. खासर्ी-सार्वजतनक भार्ीदारी या तत्त्र्ार्र हा 
प्रकल्प पूणव होणार आहे. 



 

 

 

हा २२५ क्रकलोमीटरचा मार्व रुां द झाल्यानांतर या मार्ावर्र लाांबपल्ल्याच्या र्ाडय़ा चालणे शकय होणार आहे. 
त्यामळेु हा मार्व लर्करात लर्कर पूणव झाल्यानांतर वर्दभावतील अनेक प्रर्ाशाांना फायदा होणार आहे. 
 

 

 

हाक्रफज सईदच्या जमात उद दर्ाचे नामाांतर 

मुांबई हल्ल्याचा मास्टरमाइांड हाक्रफज सईदने आपल्या जमात उद दर्ाचे नामाांतर केले आहे. तहेरीक आझादी 
जम्म ूअॅंड काश्मीर असे त्याने आपल्या सांघटनेचे नार् ठेर्ले आहे. पाक्रकस्तान सरकारने त्याला नजरकैदेत 
ठेर्ल्यानांतर आपल्या सांघटनेचे नार् बदलनू त्याने तेहरीक आझादी जम्म ूअॅंड काश्मीर (टीएजीके) असे ठेर्ले 
आहे.  
 

जमात उद दर्ाचे जाळे पाक्रकस्तानमध्ये आहे. रे्ल्या काही हदर्साांमध्ये पाक्रकस्तान सरकारने हाक्रफज सईदच्या 
मसुकया आर्ळण्यास सुरुर्ात केली आहे. त्यामळेु सांघटनेची नार् बदलनू आपले जाळे अबाचधत ठेर्ण्यासाठी 
सईद धडपडत असल्याचे हदसत आहे.सईदची एक दसुरी सांघटना आहे फलाह ए इांसातनयत फाउां डशेन. सईदच्या 
या सांघटनेला पाक्रकस्तानच्या कानाकोपऱ्यातून तनधी येतो. 
 

५ फेब्रुर्ारी रोजी काश्मीर हदर्स आहे. या हदर्शी लाहोर आणण पाक्रकस्तानातील इतर शहराांमध्ये कायविम 
आयोजजत करण्यात आले आहेत. सईदच्या नवया सांघटनेच्या नार्ाने हे कायविम आयोजजत करण्यात आले 
असल्याची माहहती सतु्राांनी हदली आहे.  
 

सईदच्या पाठीमारे् पाक्रकस्तान सरकार हात धुर्ून लार्ले असे हदसत असले तरी त्याच्या कायवकत्याांची आणण 
स्र्यांसेर्काांची सांख्या अमाप आहे. नुकताच पांजाबमधील रार्ी नदीमध्ये नानकाना साहेब बोट बुडाली होती. या 
बचार्कायावत सईदच्या सांघटनेतील स्र्यांसेर्काांनी भार् घेतला होता. अशी माहहती अचधकाऱ्याांनी हदली. 
 

हाक्रफज सईद याच्यार्र पाक्रकस्तान सरकारने परदेश प्रर्ास करण्यास बुधर्ारी तनबांध घातले. काही हदर्साांपूर्ी 
त्याला नजरकैदेत ठेर्ण्यात आले. त्याला तसेच त्याच्या काही साथीदाराांर्र हे तनबांध लादण्यात आले आहेत. 
हाक्रफज सईदबरोबर इतर ३७ जणाांनाही परदेश प्रर्ासार्र तनबांध लादण्यात आले आहेत. 
 


